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ONK Dart 18 2010 Medemblik 17, 18 en 19 September
Medemblik is van oudsher hét zeilwedstrijdcentrum van Nederland, de thuishaven van
vele internationale evenementen. Jaarlijks worden de Delta Lloyd Open Nederlandse
Kampioenschappen (ONK) in Medemblik gehouden, dit jaar van 17 t/m 19 september
2010. Naast de Olympische klassen Finn, Laser, Laser Radial, 470, 49-er,
Star, Sonar, RSX zullen ook de J22 en Dart 18 klassen hun NK tijdens dit evenement
zeilen. Heb je een lidmaatschapsnummer bij de Watersportverbond en zin in een
spetterend weekend, spectaculaire wedstrijden en op een ontspannen, gezellige manier
mensen ontmoeten. Schrijf je dan nu in via het inschrijfformulier op de website.
Kijk voor verdere informatie en een impressie van voorgaande jaren op onze website.
Tot bij de Delta Lloyd ONK!
Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden met informatie over het Delta Lloyd
ONK wordt dan nu lid van de nieuwsbrief, facebook of twitter.
Inschrijfformulier: http://www.deltalloydonk.org/entry.asp?navid=entf
Website: http://www.deltalloydonk.org/
Nieuwsbrief: http://www.deltalloydregatta.org/nieuwsbrief/aanmelden.htm
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Open-Nederlandse-KampioenschappenZeilen/138684602835020
Twitter: http://twitter.com/ONKZeilen

We stellen 5
u voor:
Angela
Hendriks
Sponsoren/ 6
adverteerders
De stand van het aantal inschrijvingen voor het ONK in Medemblik staat per 1 september op 20.
Een mooi begin om het Watersportverbond te laten zien dat we
er zin in hebben. Tijdens het WK
hebben we nog diverse Engelse
teams enthousiast gemaakt om te
komen, dit gaat vast lukken. Voor
diegene die zich nog niet ingeschreven hebben. Doe het snel.

We willen er een gedenkwaardig weekend van
maken.
We zullen 1 avond met de hele Dart groep gezamenlijk eten, tegen een superscherpe prijs, want
we hebben een sponsor (Prisma Facility Management). Er is dus niet alleen een sterk veld, maar
ook gegarandeerd gezelligheid (dat durf ik altijd
wel te schrijven voor een Dart evenement). Dus
trek je laatste twijfels in en kom!
www.opendutchsailing.org
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Windy Weymouth 21-27 Augustus 2010

We stellen u voor: Angela Hendriks NED 6833
1. Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk,studie,gehuwd, etc...)
In het dagelijks leven ben ik voornamelijk bezig
met internet en mobile marketing.
2. Van wanneer zeil je en met wat?
Toen ik een jaar of 6 was ben ik gaan windsurfen.
Vele jaren later mijn eerste catamaran, een Nacra 500. Eind vorig jaar eindelijk een dart 18
gekocht met de bedoeling wedstrijden te gaan
zeilen.
3. Eerste ervaring Catzeilen?
Dat was op een houten tornado genaamd
‘turbulence’. Nou turbulent was dat eerste tochtje
wel. Twee surfers zonder zeilervaring besloten
met teveel wind op een catamaran te stappen.
De tornado ging natuurlijk een geheel eigen weg,
waardoor het meer zwemmen dan zeilen werd.
4. Wedstrijdzeilen?
Eigenlijk alleen met een dart 18. Samen met mijn
vaste bemanning Bart hebben we er nu een jaartje wedstrijdzeilen opzitten. We hebben het zeilvirus goed te pakken en zullen iedereen waarschijnlijk nog lang en vaak in de weg varen.
5. Eerste Dart18 ervaring?
Mijn eerste dart 18 ervaring was op de camping
in Elburg waar veel darts varen. Er was bij een
camping wedstrijdje nog bemanning nodig. De
nacra zeiler werd toen overgehaald om een keertje op een dart mee te varen.
6. Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
De meest bijzondere ervaring was het WK in
Weymouth. Dat was onze eerste echt grote
wedstrijd. Veel boten, veel nationaliteiten en veel

Op www.dartcat.nl en www.dart18sailing.org hebben jullie
al kunnen lezen dat Tom Phipps en Richard Glover de
nieuwe wereldkampioenen Dart 18 zijn van 2010. Tijdens
een winderige week bleven ze net de voormalige kampioenen Emanuel Dodé / Fred Moreau en Dan Norman / Mel
Rogers voor.
Wat aardig is om te vermelden is dat Glover en Phipps (de
zoon van Dart importeur en trainer Brian Phipps – Windsports) op een gloednieuwe Dart 18 zeilden. De nieuwe
boten zijn dus snel, want ook Dick Ganseman won direct
een wedstrijd op zijn nieuwe boot en ook Geoff en Jenny
Lloyd wonnen met hun nieuwe Dart direct een Klasse evenement in Engeland (en ze komen naar het ONK dus dat
wordt spannend!).
Het WK in Weymouth, begon spectaculair met veel wind.
Direct na de 1e start nam de wind toe van 4-5 Bft, naar 6
met vlagen 7. Door de grote hoeveelheid masten die overboord gingen en teams die omsloegen, was de organisatie
genoodzaakt de wedstrijd af te breken om veiligheidsredenen. Windy Weymouth deed zijn naam eer aan. Er kon
pas woensdag weer gezeild worden in de beschutte haven

toen de wind wat was afgenomen. Gelukkig konden
er tot en met vrijdag 3 races per dag gezeild worden.
Helaas is er veel schade gevaren door de harde wind
en de krappe wedstrijdbaan.
Er waren 8 teams uit Nederland. Beste Nederlanders
werden Nicolette (ook beste stuurvrouw) en Ruud.
Verder waren aanwezig; Gerben en Thijs, Robby en
Astrid. Ko en Froukje, Kasper en Agnes, Niels en
Reinout, Angela en Bart en Mirian en Guido. Niet alleen het zeilen was heftig, ook het feesten was spectaculair, met als hoogtepunt (JK als) Robby Williams
met een live band die de hele zaal deed rocken en
hun spierpijn even liet vergeten. Het was een super
week die we hopelijk volgend jaar kunnen herhalen in
Knokke met veel meer Nederlanders en iets minder
wind…
Foto’s staan op www.dart18sailing.org en
www.clairematches.com
Guido Meijer, Voorzitter NDKO.

sterke verhalen op de wal.
De meest spectaculaire was het NK van 2007 waaraan ik
nog elke dag herinnerd word.
7. Wat is je beste prestatie?
Mijn beste prestatie moet nog komen. Ik vind het vooral
belangrijk om plezier te beleven aan het zeilen.
8. Je bent bemanning/stuurman, wat spreekt je daarin het meeste aan?
Als bemanning in een trapeze hoog boven het water
hangen, boeien pijlen en koers bepalen vond ik altijd
leuker dan zelf sturen.
Tegenwoordig hou ik als stuurvrouw de touwtjes het
liefst zelf in handen.
9. Advies voor Dart zeilers.
Een echt advies heb ik eigenlijk niet. Veel zeilen, veel
verschillende locaties verkennen en de resultaten komen
vanzelf…… of niet :-)

